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Eva Klementová zpracovávala téma, které je určitě velmi přínosné a aktuální a jistě patří do oblasti výtvarného 

vzdělávání. Na této práci se se právě ukazuje, jak dochází nebo může dojít přirozeně k prolnutí mnoha typů 

lidské činnosti, které žáci mají možnost „na vlastním těle“ zakusit a mohou být tak zdrojem určitého, hlubšího 

poznání. Výtvarně dramatický přístup zprostředkování (výtvarného) umění není opravdu jen pouhým nástrojem 

na přiblížení, zvýšení zájmu o tuto oblast, ale může být i autonomním, multidisciplinárním přístupem nesoucím 

v sobě možnosti poznání skrze různá výtvarná média.  Týká se to také aktivit, které Eva Klementová 

v diplomové práci uvádí. Je ale otázka, do jaké míry je možné chtít po dětech na prvním stupni, aby si 

představili událost, kterou nejspíše některé (možná většina) zatím neprožily. Nebo chtít popsat pocity 

z události, která je potenciálně vlastní traumatickou zkušeností dítěte, aniž o tom pedagog aktuálně ví. 

Výtvarná tvorba vskutku nabízí vnímavému učiteli se dovědět o individuu mnoho, aniž by suplovala funkci 

psychologických přístupů a praktik. Každé dítě je často veselé i smutné a pohnutky mohou být různé. Možná by 

tedy bývalo bylo lepší se ptát dětí na určitý konkrétní pocit v konkrétním čase, kde se udávají takzvaně běžné 

události (například jak se probouzím dnes, či každé ráno – mohu přirovnat k semínku, které se probouzí atd.), 

což ale implikuje i možnosti událostí výjimečných nejen v pozitivním slova smyslu. Pokud je dítě samo ochotno 

jakoby mimoděk se podělit se svými například nepříjemnými pocity skrze výtvarnou tvorbu, je to první krok 

k prolomení určité bariéry. Další zajímavou aktivitou, kterou diplomantka uvedla ve své práci je „Moje krajina“, 

kde se jedná o přiblížení principů perspektivy s cílem probudit zájem o obrazy, které podávají určitou zprávu o 

vidění obrazu světa. Obrazy mají určitou impresi, zprostředkovávají iluzívní dojem prostoru. Toto je také 

příležitost, jak dosáhnout účinnějšího poznání prostřednictvím vizuálně pohybové hry a ne jen pomocí 

verbálního projevu. Studentka by mohla například rozdělit žáky na skupiny, jedni by mohli být pozorováni a 

druzí by mohli naopak pozorovat. Člověk je měřítkem v prostoru, důležitý je pohyb, změna stanoviště. Určitou 

pomůckou pro demonstraci principu perspektivy by mohli být např. natažené provázky, kukátka atd. Je pravda, 

že každá taková akce ale vyžaduje od pedagoga zvládnutí určité kázně třídy. 

   Na diplomové práci asi nejvíce zaujme citlivý, poctivý způsob práce s cílem dovědět se něco nejen z publikací 

a z prací žáků, ale i dovědět se něco o sobě. Autorka ve svých reflexívních bilancích upřímně sděluje pozitivní i 

negativní pocity z výuky. Právě tyto reflexe mohou posunout správným směrem její další profesní rozvoj. Je 

nutné podotknout, že diplomová práce Evy Klementové jinak působí celistvě, textově je vyrovnaná a odpovídá 

formátu zadání.  Nadpisy kapitol jsou možná příliš velké a grafické formátování by mělo být více 

„soustředěnější“. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Můžete uvést některého ze současných výtvarných umělců, který by mohl být inspirací pro 

výtvarně dramatické aktivity? 

2. Jaké jsou, podle Vás, přínosy výtvarně dramatického přístupu pro disciplínu „prostorová tvorba“? 

 

 

V Praze dne 31.5. 2013   Mgr.A. Michal Sedlák  


